
K ø g l um fy s io tø ra p o u tjp '

Á, TEIR BRENDU KJANSIR
Enn einaferó lá landslió- 
ió eftirá, men eins og í 
Grikkalands-dystinum var 
taó tó ikki uttan at geva 
góóa mótstøóu. Jan Allan 
Múller, ió ikki fekk málió 
móti grikkum góóskrivaó, 
slapp hesaferó at kanón- 
skjóta bóltin / taó skotska 
netió. Men undan hesum 
høvdu okkara menn hópin 
av kjansum -  harav einar 
tveire lla tríggjar 100%

Oró &  m y n d ir ú r  
G lasg o w  á  s íóu  

1 4 ,  1 5 ,  1 6  &  1 7

Skatt- 
gjaldarin 
skal rinda 
fyri hotel- 
ætlan
Sámal Bláhamar klárar ikki 
at rinda tær 905.400 kr. sum 
postverkid hevur lagt út fyri 
óbygda hotellid

oljuna
síða 6
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fyri landoddamar, og tað 
hava vit cisini roynt, sigur 
Bjami Jocnscn. Teir hava 
arhciu umborð á flcin russ- 
iskum skipum. Bæði f Mið- 
vági og mangan hevur 
maskinvcrkstaðurin fólk 
yviri f Rur.slandi at arbciða. 
Hcua er cin marknaður í 
mcnning, sigur Bjami 
Joensen. Hann lcggurafuat, 
al kappingin cr hørð, ikki 
m inst úr Norcgi. so ikki cr at 
liggja á løtu síðuni. Hann 
hcldur, at cnn mcira kundi 
fíngisl burturúr um føroy-

ingar dugdu bclri at arbcitt 
saman og solciðis vcið førir 
fyri at bjóða c<na lænastu á 
enn flciri økjum.

økja um samstarvíð 
víđ Skotland
í fleiri ár hcvur Oilwind 
havt samstarv við Skotland. 
Hcua scrliga innan físki- 
vinnuna, men Bjami Jocn- 
scn hcldur, at stónr møgu- 
lcikar cisini liggja í oljunt 
har. og tað fara tcir á 
maskin vcrkstaðnum í Mið- 
vági at gcra meira við nú.

tór,-

sjónvarpi og bløðum um 
Føroyar, og hcimafturkom- 
in fara lcy í kórinum at 
royna at gera síu til at 
afturvísa hcsum ódámligu 
søgum. Ein onnur orsøk til 
at kórið kcmur higar cr, at 
kórlciðarin, Kai Hoisko. 
áður hevur vcrið í Føroyum 
við einum øðrum kóri, og 
hcndan fcrðin eydnaðist so 
væl.at hann vil royna tað 
aftur.

Eins og áður er Rotary 
eisini við í fyrircikingnum 
av fcrðini hcsaferð. Sagt 
vcrður, at Rotaryforsctin 
hcvur lýst hetta árið: Bcc a 
Fricnd, og júst hcua fcllur 
væl saman við cndamál- 
inum við konscrtunum í 
Føroyum at savna inn pcng- 
ar til Mcginfclag tcirra 
Brckaðu.

Kórið rindar sjálvt fvri 
fcrðina, og Rotarylimir í 
Føroyum skipa fyri uppi 
haldinum, so alt sum inn 
kcmur við konscrtimar. fcr 
óskcrt til MBF.

Kórið hcvur cina scra 
fjølbroytta skrá við miilum 
øðrum sanglcikum og 
fólkasangum og tcy vóna ú, 
at mong fara at vúja tær fýra 
konscrumar í Føroyum.

Fyrsta konscrtin vcrður 
mikudagin 19. í Norður- 
landshúsinum, í Fuglafírði 
vcrður kórið hósdagin. i 
Klaksvík fríggjadagin og 
lcygardagin syngur kórið í 
Vágum.

tór.-

D a n sk t g e n tu k ó r  t i l  Føroya:

í  donskum sjónvarpi og bløðum hava føroyingar fingið yvir sín 
kropp. Vit fara at gera okkara til at afturvísa hesum pástandum, 
sigur Aabybro-gentukórið, sum kemur til Føroya í næstu viku

FLETTING

Tað eruRoiary-klubbamú í 
Havn og í Klaksvík, sum 
saman við Aabybro-gcniu- 
kórinum sjálvum hava 
f in g ið Føroy av í tjan i na í lag.

Kórið, sum telur 30 gent-

ur millum 14 og 28 ár, kcm- 
ur úl Føroya í næstu viku, 
og skal hava konscrúr í 
Havn, Fuglafirði, Klaksvík 
og í Vágum.

Kórið er uttanlands á

h vørjum ári. I fjør vóru tær í 
Kckkia og Týsklandi og 
árið fyri í Polen og Hol- 
landi.

Um orsøicimar ul, at kórið 
nú kcmur ul Førova vcrður

Aabybro-gentukórið skal 
hava fýra konsertir í 

Føroyum í næstu viku.

sagt, at scra ncgativar um- 
talur hava vcrið í donskum

Kanna
fríhavn
Landsstýrið hcvur nú 
scu sær fyri at kanna 
møgutcikamar víð 
fríhavnum clla øðrum 
líknandi í Føroyum. 
Torbjøm Mikkclscn, 
Jóngerð Purkhús, Ámi 
Jocnscn og Hcini 
Fossá eru valr í eina 
serliga nevnd at kanna 
hcsi viðurskifú, og 
skal ncvndin vera 
liðug við arbciði síu 
15. desember.

tór.-

Gera
lógir
til

arbeiðs-
skapandi

tiitøk
Nevndin, sum lands- 
stýrið sctú herfyri at 
kannaymiskarlógirog 
reglugerðir í samband 
við arbciðsskapandi 
tiltøk hcvði sín fyrsta 
fund týsdagin. f 
nevndini sita Kjartan 
Hoydal, Hjalgrim 
Hilduberg, Kári Pctcr- 
sen, Kjartan Kristian- 
sen, Petur Alberg 
Lamhauge og Ame 
Poulsen.

Nevndin skal vera 
liðug við arbeiði sfu í 
seinasta lagi 14. nov- 
ember.

tór.-

Eg bjóði mær til at 
fletta fyri fólk í Havn. 
Prísur: lomb 150 kr„ 
veðrar 200 kr„ tó alt 
eftirstodd. Vióíprís- 
inum er eisini vask- 
ing av vembrum.

Ringiðtlf. 17635, 
eftir arbe ióstíó

HEGN&
HEGNPELAR

Seyftanegnognegnpeiari 
ymsumsffldđumagoymslu. 
Eisw havawt nútímanseHiegr.

P/F PW-ÍSINKRAM
FR-660 Scldarfjorður 

Tlf. 41166-84166

Vilja gera sítt til at bøta um 
okkara umdømi uttaniands

O ilw in d  í M idvági:

Fe r at økja 
sam starvið 
við S ko tla n d
Á fiskivinnuøkinum hevur Oil- 
wind samstarva við Skotland í 
fleiri ár, men nú eru møguleikar 
at økja hetta samstarvið mun- 
andi innan oljuvinnuna
Nú arbeiði í Føroyum hesi 
seinastu árini er minkað 
rættil iga munandi ræður um 
atøkja virksemi uuanlands.

Hctta er stavnhaldið hjá 
Oilwind í Miðvági. 
Maskinverkstaðurin í Mið- 
vági hevur í mong ár arbeitt 
nógv uttanlands. Serliga við 
russar og skotar.

Bjami Joensen, sum hesi 
seinaslu scks árini hevur 
vcrið stjóri á Skipasmiðjuni

Føroyar cr nú fariðn vestur 
aftur, efúr at hann legði frá 
sær sum stjóri inni á Skála. 
Hann lcggur dcnt á, at tað er 
ikki fyri at blanda seg í 
nýggju leiðsluna har vest- 
uri, sum hann cr sera væl 
nøgdur við. og kallar eitt 
skilagou gcncratiónsskifú, 
men heldur at hjálpa eilt 
sindur úl í praktiskum ar- 
beiði.

Vit hovdu havt stórar 
fyrimunir í at duga at 

samstarva betri í 
Føroyumog harvió verið 

førir fyri at bjóða 
útlcndingum tcenastur á 

fleiri økjum. sigur Bjarni 
Joensen. 

Mynd: Kalmar

Gott samband útettir
Mcðan flcst øll laia illa at 
heldur Bjami Jocnscn lílla 
orsøk vcra lil tcss. Maskin- 
vcrkstaðurin I Miðvági er 
væl fyri og er førur fyri at 
gcra alla úlgcrð UI fiski- 
srciðskap cins og útgcrð til 
fiskavirkir. Mcn hcima- 
marknaðurin cr minkaður. 
Lítið cr av nýgcrð, mcn 
nakaðer í samband við v»ð- 
IGcahaldsarbciði.

-Mcn tá minni cr at gcra 
heima má virkscmið bert 
økjast so mikið mciraultan


